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Πξόγξακκα ηξαηεγηθώλ Αλαπιάζεσλ ζε ππθλνδνκεκέλεο
πεξηνρέο Kαηνηθίαο / Mηθηώλ ρξήζεσλ
Η πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο από ηελ πιαηεία Βάζεο
έσο ηα Άλσ θαη Κάησ Παηήζηα:
Μία «κατά προτεραιότητα περιοχή ανάπλασης / αναβάθμισης»

Η παξνύζα Μειέηε ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ελόο επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο ηξαηεγηθώλ
Αλαπιάζεσλ γηα ην Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα Αζελώλ, ζηελ θαηεύζπλζε ελίζρπζεο ηεο
Κεληξηθόηεηαο. Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε πεξηνρώλ θαηνηθίαο θαη κηθηώλ ρξήζεσλ, πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από έληνλα ζπκπηώκαηα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο
ππνβάζκηζεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, πνπ αθνξά κηα εθηεηακέλε πνιενδνκηθή
ελόηεηα κε εθηηκώκελν πιεζπζκό 80.000 κε 100.000 θαηνίθνπο, ζηα όξηα ηνπ Ιζηνξηθνύ
Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, εμεηάζηεθαλ πξνεγνύκελεο κειέηεο, θαζώο θαη επίθαηξνη
ζρεδηαζκνί θαη έξγα πνπ αλακθηζβήηεηα ηελ επεξεάδνπλ.
Σα ηειεπηαία ρξόληα εληείλεηαη ε αίζζεζε όηη πνιιέο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο. Ήδε, από ηε δεθαεηία ηνπ 80 εληνπίδνληαλ
δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ, ηόζν ζηε ζπλνιηθή ζπγθξόηεζε ηεο πόιεο, όζν θαη ζην επίπεδν
ηεο γεηηνληάο θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο θαηνηθίαο. Σαπηόρξνλα, παξαηεξνύληαλ ηάζεηο
κεηεγθαηάζηαζεο ησλ παιαηώλ θαηνίθσλ από ην θέληξν πξνο ηα επεθηεηλόκελα πξνάζηηα ηεο
πόιεο. ήκεξα, ηα πξνβιήκαηα ηνπ θέληξνπ έρνπλ εληαζεί, είλαη πνιύπιεπξα θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο απνθηνύλ πξσηόγλσξεο εθθάλζεηο, κε ηελ ππνβάζκηζε εθηεηακέλσλ
πεξηνρώλ, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θνηλσληθώλ νκάδσλ, ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή
απαμίσζε. Παξόια απηά, ην Κέληξν Πόιεο ηεο Αζήλαο, πνπ απνηειεί κία ελδηάκεζε
γεσγξαθηθή θιίκαθα κεηαμύ Ιζηνξηθνύ θαη Μεηξνπνιηηηθνύ Κέληξνπ, ζπλερίδεη λα ζπληζηά
έλαλ ηόπν δπλακηθό, δσληαλό, πνιπιεηηνπξγηθό, κε κνλαδηθέο πνηόηεηεο θαη πινύην. Από
απηή ηελ άπνςε, ηα πξνβιήκαηά ηνπ ζπληζηνύλ πξνθιήζεηο ηαπηόρξνλα γηα ην ζρεδηαζκό,
αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ πόιε.
Η Πεξηνρή Μειέηεο απνηειεί κία ραξαθηεξηζηηθή πεξηνρή θαηνηθίαο / κηθηώλ ρξήζεσλ ηνπ
Κέληξνπ Πόιεο. Οξηνζεηείηαη από ζεκαληηθνύο θπθινθνξηαθνύο άμνλεο, πεξηιακβάλεη
ηζηνξηθέο θεληξηθέο ζπλνηθίεο θαη βξίζθεηαη ζε εγγύηεηα κε πόινπο κεηξνπνιηηηθήο
ζεκαζίαο. Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο έρεη θαζαξά πηινηηθό ραξαθηήξα, ελώ ε
πξνζέγγηζή ηεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ησλ
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Πνιενδνκηθώλ Μειεηώλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζην παξειζόλ, κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηνπο. Η
ζηξνθή πξνο ην ζεζκηθό πιαίζην θαη ηνπο πθηζηάκελνπο ζρεδηαζκνύο ζπληζηά κία βαζηθή
κεζνδνινγηθή επηινγή ηεο πξνζέγγηζεο, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ
κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο,
θαζώο θαη ζηελ έληαμε ησλ επίθαηξσλ ζεκεηαθώλ θαη κεηξνπνιηηηθώλ ζρεδηαζκώλ πνπ ηελ
αθνξνύλ, ζε κία εληαία ζεώξεζε.
Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ηξαηεγηθνύ Πξνγξάκκαηνο Αλάπιαζεο ζηελ Πεξηνρή
Μειέηεο, νξγαλώλνληαη ζε δύν θαηεπζύλζεηο:


Η πξώηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπιαζε / αλαβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ
αδόκεηνπ ρώξνπ θαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ζπλδέζεσλ κεηαμύ γεηηνληθώλ ρώξσλ
πξαζίλνπ θαη ζπλάληεζεο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ. Τπό ην πξίζκα ηεο ινγηθήο ηνπ
δηθηύνπ θίλεζεο πεδώλ, εληνπίδνληαη πόινη θαη θύξηνη δηάδξνκνη, πνπ πξνλνκηαθά
απνδίδνληαη ζην πεξπάηεκα θαη ην πνδήιαην.
ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο ζεώξεζεο ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο, πξνηείλεηαη έλα
πξόγξακκα ήπησλ παξεκβάζεσλ θαη θξνληίδαο γηα ην ζύλνιν ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ
ηεο πεξηνρήο, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ πθηζηάκελσλ πνηνηήησλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή θξίλεηαη θαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ παξόδηνπ ρώξνπ ζηάζεο θαη βαδίζκαηνο κε πξνηεξαηόηεηα ζε
επηιεγκέλεο «δηαδξνκέο», ελίζρπζε ηνπ γξακκηθνύ πξαζίλνπ, «επηνπνίεζε» ηεο
θπθινθνξίαο θαη ηκεκαηηθέο πεδνδξνκήζεηο ζε επηιεγκέλα ηκήκαηα κηθξώλ νδώλ αιιά
θαη βαζηθώλ αμόλσλ.



Η δεύηεξε, εζηηάδεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνύ ραξαθηήξα
ηεο Πεξηνρήο θαη αθνξά ζε πνιηηηθέο πνπ ζα δηαθπιάμνπλ ην ραξαθηήξα ηεο σο
πεξηνρήο γεληθήο θαηνηθίαο, ζα ξπζκίζνπλ ηηο πηέζεηο από ελδερόκελεο απμνκεηώζεηο ησλ
αμηώλ γεο θαη ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζηελ
θαηνηθία θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο.
ε απηά ηα πιαίζηα, πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί ε παξνρή κηαο ζεηξάο θηλήηξσλ γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο θαηνηθίαο θαη ησλ ρξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εκπνξηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε ζηξνθή ζε πνιηηηθέο θνηλσληθήο θαηνηθίαο κε
ελεξγνπνίεζε ηνπ αλελεξγνύ απηή ηε ζηηγκή θηηξηαθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο, θαζώο
θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ, κε βάζε ηα λέα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ζε ρώξνπο
εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθώλ ππνδνκώλ. Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ζπλαξηώληαη θαη
κε θίλεηξα γηα ηε ζπληήξεζε θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξηαθνύ
δπλακηθνύ.

Σν ζύλνιν ησλ πξνηάζεσλ είλαη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθώλ θαηεπζύλζεσλ, νη νπνίεο νθείινπλ
λα ζπκπιεξσζνύλ ώζηε λα κεηαηξαπνύλ ζε επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα. Γηα ην ζθνπό απηό
θαηαηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε ζηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ
Γήκνπ Αζελαίσλ, ζηελ πξννπηηθή ζπγθξόηεζεο ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
ήπηαο αλάπιαζεο / αλαβάζκηζεο.
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